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Two Years, 44 World Records: Cisco Unified 
Computing System and Intel Xeon Processors

In less than two years from its first customer shipment, Cisco Unified 
Computing System™ (Cisco UCS™) with Intel® Xeon® processors captured 

44 world performance records, with results that were either first to market or exceed 
those set by vendors of existing systems, including Dell, HP, and IBM (Table 1). 

Table 1.  World-Record Benchmarks Set by Cisco UCS

World-Record VMware VMmark Benchmarks

Benchmark Cisco UCS Server Publication Date Result and Disclosure Record as of Publication Date

VMware® VMmark™ 2.x C460 M2 4/5/2011 16.68@18 tiles Number-one best result of any server

B200 M2 3/23/2011 7.17@7 tiles Number-one 2-socket server

B200 M2 12/28/2010 6.51@6 tiles Number-one overall VMmark 2.0

VMware VMmark 1.x C460 M1 9/7/2010 76.10@51 tiles Number-one server

C460 M1 5/4/2010 73.82@50 tiles Number-one server

B250 M2 4/6/2010 35.83@26 tiles Number-one 2-socket server

B230 M1 10/19/2010 39.19@27 tiles Number-one 2-socket blade server

B440 M1 7/27/2010 71.13@48 tiles Number-one blade server

B200 M1 4/21/2009 24.14@17 tiles Number-one 2-socket server

B200 M1 1/12/2010 25.06@17 tiles Number-one 2-socket server

World-Record Java-Based SPEC® Benchmarks

Benchmark Cisco UCS Server Publication Date Result and Disclosure Record as of Publication Date

SPECjAppServer®2004 C250 M2 3/16/2010 5,185.45 SPECjAppServer2004 
JOPS@Standard 

Number-one 1-node 2-socket server

B230 M1 9/8/2010 11,283.80 SPECjAppServer2004 
JOPS@Standard

Number-one 2-node server

SPECjEnterprise™2010 B440 M1 3/9/2011 17301.86 SPECjEnterprise EjOPS Number-one overall server

SPECjbb®2005 C260 M2 4/5/2011 1337210 SPECjbb2005 bops, 
668605 SPECjbb2005 bops/JVM

Number-one best 2-socket server 

B230 M1 9/25/2010 1017141 SPECjbb2005 bops, 
127143 SPECjbb2005 bops/JVM 

Number-one x86/64 2-socket server
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Eén manier waarop IT-organisaties de operationele 
efficiëntie verbeteren is door hun datacenters te 
zien als volledig geïntegreerde computersystemen 
in plaats van als afzonderlijke server-, netwerk- en 
opslagcomponenten. Deze geïntegreerde benadering 
heeft geleid tot een verschuiving van handmatig 
samengevoegde afzonderlijke componenten naar de 
implementatie van geconvergeerde systemen. Dankzij 
deze geconvergeerde systemen komen de voordelen 
van gecentraliseerd computing ten goede aan het 
hedendaagse moderne datacenter. 

Deze holistische benadering speelt in op de grootste 
knelpunten voor de directie en IT-beheerders, die hiermee 

in staat zijn hun infrastructuur in korte tijd optimaal te 
benutten en snel te reageren op de steeds veranderende 
vraag vanuit de markt. Deze knelpunten zijn onder meer: 

• Complexiteit van beheer 

• Capaciteitsplanning, systeemvernieuwing en integratie 

• Leveren van toepassingsprestaties 

• Beheer van gevirtualiseerde omgevingen 

• Levenscyclusbeheer 

• Wildgroei van servers en milieufactoren 

Traditionele bladeservers en virtualisatie hebben oplossingen 
geboden voor sommige van deze knelpunten, maar hebben 
ook nieuwe problemen gecreëerd. Met een innovatief en 
beproefd ontwerp levert Cisco Unified Computing System™ 
(Cisco UCS™) een architectuur die de kostenefficiëntie 
en flexibiliteit verhoogt, meer nog dan met traditionele 
bladeservers. Cisco maakt organisaties doeltreffender 
door in te spelen op de problemen waar IT-beheerders en 
directieleden in de praktijk tegenaan lopen en die op een 
systematisch niveau op te lossen. Cisco levert oplossingen 
voor deze brancheproblemen, zonder concessies te doen 
aan prestaties. Twee jaar na de introductie van Cisco UCS 
heeft Cisco inmiddels 44 prestatiewereldrecords behaald 
met meerdere servers gebaseerd op meerdere generaties 
processors van Intel® Xeon®.
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Bedrijven realiseren zich 
sterker dan ooit tevoren 
dat hun concurrentiepositie 
afhankelijk is van de 
mogelijkheid flexibeler en 
kostenefficiënter te zijn dan 
de concurrentie.

Voordeel voor 
bedrijfsprestaties
Het Cisco Unified Computing System is 
ontworpen om de prestaties en efficiëntie 

te leveren die 
bedrijven vandaag 
de dag nodig 
hebben. Cisco, 
aangedreven door 
processors van 
Intel® Xeon®, levert 
al meer dan twee 
jaar consistente 
prestaties op 
wereldrecordniveau, 
waaruit de 

sterke toewijding van Cisco en Intel aan 
uitmuntendheid blijkt. Het behalen van 
meer dan 40 wereldrecords toont aan hoe 
goed Cisco UCS in staat is het vermogen 
van de processors van Intel® 
Xeon® te benutten voor 
betere toepassingsprestaties.
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Bedrijfsvoordeel voor u: eenvoudiger IT-beheer

Cisco UCS geeft IT-organisaties 
meer tijd om zich te richten op 
strategische initiatieven

Cisco UCS is een dynamisch schaalbare, slimme 
infrastructuur. De oplossing wordt geconfigureerd 
middels geïntegreerd, op modellen gebaseerd beheer, 
voor een eenvoudigere en snellere implementatie van 
ondernemingstoepassingen en -services die worden 
uitgevoerd in monolithische, gevirtualiseerde en cloud-
computing-omgevingen. Met de nieuwste Intel® Xeon®-
processors van de E7-productlijn combineert het 
systeem servers met netwerk- en opslagtoegang tot één 
geconvergeerd systeem dat kostenefficiënter en flexibeler 
is en betere prestaties, zichtbaarheid en controle biedt.

Met Cisco UCS kunnen IT-organisaties doeltreffender worden doordat minder tijd hoeft te worden besteed aan 
tactische, operationele activiteiten. Wanneer taken efficiënter en sneller kunnen worden uitgevoerd, blijft er meer tijd 
over om het bedrijf succesvol te maken en de concurrentiepositie in de markt te verbeteren. Cisco UCS doet dit door 
bladeservers en rackservers te combineren tot een geconvergeerd systeem dat zelfbewust en zelfintegrerend is. 
Cisco UCS kan componenten automatisch ontdekken, inventariseren en configureren, zodat hun vermogen snel en 
efficiënt kan worden ingezet.

Taken sneller en efficiënter uitvoeren
Met een geautomatiseerde configuratie kan de benadering van een IT-organisatie van reactief veranderen in 
proactief. Het resultaat is meer tijd voor innovatie, minder tijd besteed aan onderhoud en snellere reactietijden.  

Eenvoudiger IT-beheer

Beheerefficiëntie 
verhogen

Hoe meer hulpmiddelen en stappen er nodig zijn voor het 
uitvoeren van routinematige beheertaken, hoe hoger de 
kosten worden. Nog belangrijker is dat deze complexiteit 
opportuniteitskosten voor de time-to-market met zich meebrengt.

Bedrijf Kosten- en tijdbesparingen

MediaPro 50% snellere te implementatie 
en provisioning vergeleken met 
traditionele servers

Molina
Healthcare

33% minder implementatietijd
voor nieuwe toepassingen

Moses Cone 96 uur bespaard op serverconfiguratie

NetApp 10.000 virtuele machines 
geïmplementeerd in minder dan 1 uur

Nighthawk
Radiology

15 tot 20 minuten voor de provisioning 
van servers

Slumberland 74% minder tijd voor provisioning van 
servers

Tele Sistemi
Ferroviari

25% bespaard op kosten provisioning 
nieuwe server

Klinikum 
Wels- 
Grieskirchen

80% minder beheerconsoles (6:1) voor 
netwerk, toepassingen en servers

NetApp 99% minder beheerpunten (van 204 
naar 2)
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Zo heeft IT-personeel meer tijd om zich bezig 
te houden met strategische zakelijke initiatieven. 
Daarnaast wordt het leven er voor IT-personeel een 
stuk prettiger op, wat leidt tot een betere werksfeer 
en minder verloop, beide essentiële elementen voor 
efficiëntie op de lange termijn.

Cisco UCS Manager is een geïntegreerd, op modellen 
gebaseerd beheersysteem, waarmee IT-beheerders 
een groot aantal beleidsregels voor serverconfiguratie 
kunnen instellen, van firmware- en BIOS-instellingen 
tot netwerk- en opslagconnectiviteit. Afzonderlijke 
servers kunnen worden geïmplementeerd in minder tijd 
en met minder stappen dan in traditionele omgevingen. 
Dankzij automatisering is het personeel verlost van 
saaie, terugkerende en tijdrovende klussen die vaak 
de bron zijn van fouten die leiden tot uitval, zodat het 
gehele datacenter kostenefficiënter wordt. 

Eenvoudiger schalen 
Automatisering betekent snellere implementatie, lagere 
opportuniteitskosten en een betere benutting van 
kapitaalresources. Met Cisco UCS kunnen rackservers 
en bladeservers in één 'plug-en-play'-handeling 
van het laadperron in productie worden genomen. 
Configureer bladeservers automatisch met vooraf 
gedefinieerde beleidsregels door ze eenvoudigweg in 
een vrije bladesleuf in het chassis te plaatsen. Integreer 
rackservers door ze aan te sluiten op de fabric-
interconnects van het systeem. Doordat de configuratie 
dankzij beleidsregels geautomatiseerd en herhaalbaar 
is, is het configureren van 100 nieuwe servers even 
eenvoudig als het configureren van één server, zodat 
flexibel en kostenefficiënt kan worden geschaald. 

Virtueel bladechassis 
Met een afzonderlijk netwerk en afzonderlijk beheer 
voor elk chassis vormen traditionele bladesystemen in 
feite een 'toevallige' architectuur, gebaseerd op een 
benadering waarbij alle componenten van een rack in 
elk chassis worden samengeperst. Dergelijke traditionele 
bladesystemen worden beheerd met meerdere 
beheerhulpprogramma's, die worden gecombineerd 

om de illusie van convergentie te wekken voor wat 
in feite een meer arbeidsintensieve en foutgevoelige 
en bovendien duurdere leveringsmethodologie is. 
Rackservers zijn niet geïntegreerd en moeten afzonderlijk 
of met extra hulpprogramma's worden beheerd, wat de 
complexiteit en overhead verhoogt en tijdrovend is. 

Op architectuurniveau worden Cisco UCS blade- en 
rackservers samengevoegd tot één virtueel blade-
chassis, dat centraal wordt beheerd en toch fysiek is 
verdeeld over meerdere blade-chassis, rackservers 
en zelfs rekken en rijen. Deze mogelijkheid wordt 
geboden via Cisco® fabric-interconnects die redundante 
verbindingen bieden, een gemeenschappelijke beheer- 
en netwerkinterface en een verhoogde flexibiliteit. Dit 
grotere virtuele chassis met één redundant beheerpunt 
leidt tot lagere infrastructuurkosten per server, minder 
contactpunten voor beheer en lagere beheer-, kapitaal- 
en operationele kosten.

Bedrijfsvoordeel voor u: eenvoudiger IT-beheer

Maak beheerders vijf 
keer efficiënter
"Bij mijn vorige bedrijf hadden we 
20 IT-medewerkers nodig voor 
1000 werknemers. Met Cisco UCS 
kan ExamWorks hetzelfde aantal 
werknemers ondersteunen met vier 
man personeel. Wanneer we 16 
voltijdsfuncties minder nodig hebben, 
levert dat ons jaarlijks een besparing 
van meer dan $1,1 miljoen."

Brian Denton,
Chief Technology Officer,
ExamWorks, Inc.

Cisco UCS

Vorige
Rol

Aantal benodigde beheerders per 1000 gebruikers

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/
ps9441/ps9670/case_study_c36-580410.pdf
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Bedrijfsvoordeel voor u: eenvoudige systeemvernieuwing

Infrastructuur 
vereenvoudigen en 
kosten verlagen 
Het aantal componenten en beheerpunten staat 
in direct verband met de operationele kosten. 
Cisco UCS vermindert het aantal componenten, 
kabels en beheerpunten, zodat de kosten 
worden verlaagd.

Minder componenten en kabels met 
Cisco Unified Computing System

Meer componenten en kabels voor 
traditionele rackservers en bladeservers

Een slimme infrastructuur betekent 
on-demand toewijzing van resources 
en eenvoudiger, sneller schalen

Afzonderlijke 'silo's' met toepassingen leken in het verleden een goed idee. In de praktijk bleek dit tegen te vallen, 
aangezien deze uit noodzaak overbevoorraad zijn, het delen van resources belemmeren en flexibiliteit beperken. 
Dit alles gaat ten koste van de efficiëntie en kostenefficiëntie van een datacenter. Cisco UCS maakt silo's overbodig 
door provisioning te vereenvoudigen, delen te vergemakkelijken en flexibiliteit te verhogen door te zorgen dat elke 
server klaarstaat om elke toepassingswerklast in minuten op te pakken.

Silo's neerhalen
Cisco UCS is een slimme infrastructuur die is ontworpen om de muren tussen computersilo's te slechten en elke 
werklast op elke server te kunnen uitvoeren. Het systeem is ontworpen als een flexibele combinatie van resources 
voor computer-, netwerk- en opslagtoegang, die op een just-in-time-basis kunnen worden toegewezen (en 
opnieuw toegewezen) aan werklasten. Met deze benadering kan een organisatie beter reageren op veranderende 
bedrijfsvereisten en kan capaciteit binnen de hele organisatie op strategische basis worden beheerd.

Eenvoudige systeemvernieuwing en capaciteitsplanning

Toepassingen in silo's verhinderen elke poging om kosten en 
capaciteit op een uniforme, logische, samenhangende manier 
te beheren. Zelfs het vernieuwen van een serverinfrastructuur is 
problematisch en foutgevoelig in een gescheiden architectuur.
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Bedrijfsvoordeel voor u: eenvoudige capaciteitsplanning

Implementeren in de helft 
van de tijd, met bijna 70 
procent minder stappen

Cisco UCS B250 M2 Extended Memory-
bladeservers kunnen worden geïntegreerd 
in bijna de helft van de tijd die het kost om 
HP c-Class-bladeservers toe te voegen 
met HP Virtual Connect, met 67 procent 
minder stappen dankzij het grotendeels 
geautomatiseerde proces (zie http://www. 
youtube.com/watch?v=nijWlNzSgCQ).

Scenario 
met

1 blade

Scenario 
met

2 blades

Implementatietijd (minuten)

Principled Technologies, maart 2011 (http://
principledtechnologies.com/clients/reports/Cisco/
UCS_vs_HP_Deployment.pdf )

On-demand toewijzing van resources 
Door gebrek aan automatisering duurt het langer 
nieuwe resources in productie te nemen. Het 
handmatig implementeren van beleidsregels voor 
server- en netwerkconfiguratie levert operationele 
vertragingen op, die kunnen worden gekwantificeerd 
in opportuniteitskosten en gemiste marktvensters. 

Met Cisco UCS zijn alle details van de configuratie 
van een server en de netwerkverbindingen daarvan 
opgenomen in een serviceprofiel van Cisco. Wanneer 
een serviceprofiel op een server wordt toegepast, wordt 
deze geconfigureerd tot een bekende staat die voldoet 
aan de vooraf gedefinieerde standaarden van de 
organisatie. Serviceprofielen van Cisco maken migratie 
van werklasten tussen servers met verschillende 
capaciteiten eenvoudig, terwijl het vernieuwen van 
servers wordt vereenvoudigd door een snellere 
verplaatsing van bestaande werklasten van oudere 
servers naar Cisco UCS. Reservecapaciteit kan worden 

beheerd als een pool, die door alle toepassingen wordt 
gedeeld met on-demand toewijzing. Zo worden de kosten 
van piekcapaciteit en resources voor calamiteitenherstel 
verlaagd en wordt het datacenter flexibeler. 

Lagere schalingskosten 
Cisco UCS schaalt stapsgewijs, met geoptimaliseerde 
dichtheid en tegen lagere kosten dan traditionele 
bladeserverarchitecturen. 

Met Cisco UCS bereikt u een soepele, 
kostenefficiënte schaling, omdat bij het toevoegen 
van het volgende bladeserverchassis geen nieuwe 
netwerk- en beheerinfrastructuur ter waarde van 
tienduizenden dollars achterin elk chassis hoeft te 
worden geïnstalleerd. De prestaties worden bij elke 
schaalvergroting beter dankzij de bewezen core 
processing capaciteit van het systeem, aangedreven 
door processors zoals die van de Intel® Xeon®  
E7-productlijn.
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Bedrijfsvoordeel voor u: prestaties zonder concessies

Opmerking: kosten in Amerikaanse dollars. Gebaseerd 
op de door de fabrikant van Cisco UCS aanbevolen 
verkoopprijs (MSRP) 28 juni 2011; HP retail 2 juli 2011

Lagere schalingskosten
Cisco UCS biedt schaalbaarheid van 
grote configuraties voor tot 52 procent 
lagere kosten, volledig beheerd vanuit één 
beheerinterface.

Aantal blades 96 128 160

Traditionele 
blade Kosten

$288.710 $461.936 $577.420

Cisco UCS 5108
Kosten

$196.931 $237.825 $278.719

Cisco UCS
Besparing

$149.521 $224.111 $298.701

Cisco UCS %
Besparing

43% 49% 52%

Aantal blades 32 48 64

Traditionele blade
Kosten

$115.484 $173.226 $230.968

Cisco UCS 5108
Kosten

$115.144 $135.591 $156.038

Cisco UCS
Besparing

$340 $37.635 $74.930

Cisco UCS %
Besparing

0% 22% 32%

Cisco levert prestaties op meerdere 
niveaus, om te beginnen door meer 
vermogen te halen uit Intel® Xeon®-
processors.

Echt presteren is oplossingen leveren die inspelen op bedrijfsbehoeften. Cisco UCS levert oplossingen voor de drie 
belangrijkste behoeften van het datacenter: essentieel puur computervermogen, een architectuur die de prestaties 
van de oplossing bevordert en holistisch, efficiënt beheer, zodat IT-organisaties steeds flexibeler en kostenefficiënter 
kunnen worden. 

Cisco UCS-servers bieden een omgeving waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van het 
vermogen van Intel® Xeon®-processors, zoals blijkt uit de behaalde wereldrecords in een scala 
aan industriebenchmarks. Cisco UCS gebruikt de nieuwste Intel® Xeon®-processors en levert 
geoptimaliseerde prestaties voor de meest veeleisende bedrijfskritische werklasten. Deze servers 
zijn onder meer leverbaar in modellen met 2 of 4 sleuven in zowel blade- als rackuitvoering, met 
processors die zijn uitgerust met tot 10 kernen per sleuf. De prestaties van Cisco UCS zijn deels 
te danken aan het efficiënte luchtstroomontwerp, waardoor via de Intel Turbo-Boost-technologie automatisch de 
kloksnelheden van de processor kunnen worden verhoogd zonder dat deze oververhit raakt.

Prestaties zonder concessies

De prestaties eenvoudig afstemmen op zakelijke initiatieven is 
een essentiële functie van IT, waardoor IT van een kostenpost 
verandert in een strategische partner van het bedrijf.
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Bedrijfsvoordeel voor u: gevirtualiseerde omgevingen met hoge prestaties

Cisco UCS biedt een scala aan servermodellen met 
krachtige Intel® Xeon®-processors en een architectuur 
die organisaties de flexibiliteit biedt werklasten 
eenvoudig af te stemmen op de behoeften van 
specifieke toepassingen. Deze benadering heeft geleid 
tot recordbrekende benchmarks waarbij bedrijfskritische 
ondernemingstoepassingen werden uitgevoerd op kale 
servers, met werklasten zoals Oracle E-Business Suite, 
Java-toepassingsservers en computing grids met hoge 
prestaties. Dankzij deze toonaangevende prestaties 
kunnen organisaties nu overstappen van servers op basis 
van prijzige, merkgebonden RISC-processors naar Cisco 
UCS-servers met industriestandaard x86-architectuur 
voor superieure bedrijfseconomische prestaties.

Haal 20 keer betere 
prestaties uit Intel®  
Xeon®-processors

De IT-afdeling van EMC 
heeft een van de grootste 
Oracle-databases ter wereld 
overgezet van servers op 
basis van Sun SPARC-

processors naar Cisco UCS met Intel® 
Xeon®-processors. De migratie leidde tot 
20 keer betere prestaties en een afname 
van 60 procent in batchtijden en reactietijden 
voor eindgebruikers. Dit leverde een 
besparing op van vijf tot zeven miljoen dollar.

(http://www.emc.com/collateral/hardware/white-
papers/h8170-emc-it-on-ramp-cloud-wp.pdf)

Prestaties, zichtbaarheid, 
controle: essentieel voor 
virtualisatie in de praktijk.

Virtualisatie en bladeservers hebben geleidelijk aan de fundamentele factoren van kosten en flexibiliteit in 
datacenters verbeterd, maar daarbij ook nieuwe problemen gecreëerd voor IT-organisaties: het beheren van snel 
groeiende gevirtualiseerde omgevingen en het behalen van optimale prestaties onder belasting. Virtuele machines 
zijn eenvoudig te maken, maar in traditionele omgevingen kunnen ze verloren raken in het complexe beheer van 
meerdere lagen. Deze complexiteit verhult prestatieproblemen en maakt van het beheer een steeds grotere opgave. 
Cisco UCS is een voor virtualisatie geoptimaliseerd platform dat een aanzienlijk betere kostenvergelijking oplevert en 
tegelijkertijd het beheer vereenvoudigt en prestaties levert onder belasting, zodat de flexibiliteit en reactietijden sterk 
verbeteren.

Beheerbare gevirtualiseerde omgevingen met hoge prestaties

U kunt virtualisatie pas volop benutten wanneer het 
beheren en optimaliseren van de virtuele infrastructuur 
een wetenschap wordt, in plaats van een kunst.
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Bedrijfsvoordeel voor u: meer prestaties, minder ruimte

Eenderde besparen  
in het datacenter
In een configuratie met 160 blades levert 
Cisco UCS vergeleken met de concurrentie 
een kostenbesparing op vloerruimte in 
datacenters op van 33 procent, ofwel een 
beparing van $202.500.

Cisco UCS B230 M1 vergeleken met HP BL620 G7, 
gebaseerd op informatie verkregen op cisco.com en 
hp.com, maart 2011. In deze grafiek wordt uitgegaan 
van datacenterkosten van $27.000 per m².

Cisco UCS B230 M1

HP BL620c G7

Kosten van vloerruimte (in Amerikaanse dollars)

Meer prestaties in minder ruimte 
Cisco UCS biedt niet alleen uitmuntende prestaties 
voor monolithische toepassingen, maar is bovendien 
geoptimaliseerd voor virtualisatie. Het bewijs hiervoor 
werd geleverd door twee jaar lang prestatierecords te 
behalen op de benchmarks van VMware VMmark 1.0 en 
2.0, waarmee prestaties op het gebied van virtualisatie en 
cloud computing worden gemeten. Cisco UCS bundelt 
een enorm computervermogen, geheugen, netwerk en 
I/O-bandbreedte samen in een gegeven ruimte, terwijl 
de prestaties van gevirtualiseerde omgevingen worden 
verbeterd. Virtuele interfacekaarten van Cisco met Intel 
VT-d-technologie verbeteren de netwerkprestaties 
met tot 38 procent, waarbij processorcycli worden 
vrijgemaakt voor betere toepassingsprestaties. Een 

bladeserverchassis van Cisco kan tot 80 Gbps aan I/O-
bandbreedte ondersteunen per blade met halve breedte, 
160 Gbps voor een blade met volledige breedte en met 
ondersteuning voor in totaal 160 Gbps aan bandbreedte 
in één chassis met acht blades. 

Onroerend goed is een substantiële kostenpost 
voor datacenters, of deze nu wordt uitgedrukt in 
opportuniteitskosten voor een organisatie om een 
eigen datacenter te onderhouden, of kosten voor de 
ruimte in een co-locatiefaciliteit. Als u in het bestaande 
datacenter wilt blijven werken én beter aan de zakelijke 
behoeften wilt voldoen, moet u slim te werk gaan bij 
de aankoop van servers. Een dure uitbreiding van het 
datacenter is in dat geval niet nodig. 

Cisco UCS verandert de kostenvergelijking door steeds meer 
besturingssysteemgeheugen voor gasten te ondersteunen 
met steeds minder servers. Het ontwerp van Cisco met 
hoge dichtheid en hoge prestaties, inclusief Cisco Extended 
Memory Technology, verhoogt de consolidatieverhouding 
voor servers met twee sleuven. Hierbij wordt bespaard op de 
kapitaalkosten, operationele kosten, onroerendgoedkosten 
en kosten voor licenties die anders gepaard zouden gaan 
met het uitvoeren van virtualisatiesoftware op grotere 
servers met vier sleuven. Deze technologie optimaliseert 
de kosten voor het leveren van computing capaciteit 
voor virtuele machines en is met name doeltreffend 
voor het verbeteren van investeringsrendement (ROI) 
voor virtuele desktopomgevingen en servers met één 
toepassingsinstantie die veel geheugen vergen.
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Bedrijfsvoordeel voor u: verhoogde zichtbaarheid en controle

Meer geheugen 
verkrijgen en hogere 
prestaties leveren
Cisco Extended Memory Technology levert tot 
27 procent snellere geheugentoegangstijden, 
met een hoge geheugendichtheid die 
daarnaast tot 24 procent op geheugenkosten 
bespaart. Met ondersteuning voor tot 1 
terabyte (TB) aan geheugen in een server 
met twee sleuven kunnen organisaties 
toepassingen hosten met goedkopere servers, 
zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. 
Bovendien zijn de licentiekosten voor software 
waarbij per sleuf wordt betaald lager wanneer 
een server met twee sleuven wordt gebruikt in 
plaats van met vier sleuven.

Geheu-
gen-
capaciteit
(GB)

Gebrui-
kelijke
kosten 
systeem-
geheugen

Cisco
UCS
Kosten

Kosten-
bespar-
ing

Bespar-
ing
(per-
centage)

96 $4.278 $4.086 $192 4%

144 $6.952 $6.129 $824 12%

192 $10.698 $8.172 $2.526 24%

512 $28.528 $22.816 $5.712 20%

1024 $64.551 $57.056 $7.495 12%

Opmerking: kosten in Amerikaanse dollars

Cisco UCS: A Real-World TCO Analysis, Enterprise 
Management Associates, april 2011. (http://www.
enterprisemanagement.com/research/asset.php/1976/ 
Cisco-UCS:-A-Real-World-TCO-Analysis)

Verhoogde zichtbaarheid en controle
Met alleen verbeterde prestaties en 
consolidatieverhoudingen zijn de beheerproblemen 
van gevirtualiseerde omgevingen nog niet 
opgelost. IT-beheerders en managers moeten hun 
computeromgeving kunnen zien en besturen, of dat 
nu fysiek is of virtueel. Voor inzicht op dit niveau 
moeten virtuele machines worden gelijkgesteld aan 
fysieke servers en nauw worden geïntegreerd met 
toonaangevende hypervisors. Cisco’s benadering 
leidt tot lagere operationele kosten, een betere 
beveiliging en minder kans op fouten die utval van 
toepassingen kunnen veroorzaken. Het resultaat is 
een hogere zichtbaarheid en meer controle over 
gevirtualiseerde omgevingen, deterministische 
netwerkprestaties ongeacht fysieke locatie, verbeterde 
verwerkingscapaciteit van het netwerk, meer flexibiliteit 
voor het beheren van werklasten en een betere naleving 
van veiligheidsvoorschriften. 

De Fabric Extender-technologie van Cisco brengt de 
zichtbaarheid en controle van fysieke servers naar 
de schaal van virtuele omgevingen. Door fabric-
interconnect-poorten rechtstreeks te verbinden met 
zowel fysieke servers als virtuele machines wordt het 
virtuele netwerkverkeer volledig transparant, veilig en 
beheerbaar. 

De Intel FlexMigration-technologie verhoogt de 
mobiliteit van virtuele machines voor meerdere 
generaties processors. Met virtuele interfacekaarten van 
Cisco in combinatie met Cisco Virtual Machine Fabric 
Extender-technologie (VM-FEX) worden netwerkkaarten 
(NIC's) verbonden met virtuele machines. Hierbij blijft 
het netwerkbeleid behouden in de migratie naar virtuele 
machines en worden de prestaties beter doordat 
minder hoeft te worden geschakeld tussen software. 
Het resultaat is een meer flexibele en kostenefficiënte 
computeromgeving.
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(http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/
ps9441/ps9670/case_study_c36-580410,pdf)

(http://www.marketwire.com/press-release/euronet-
deploys-cisco-unified-computing-system-and-cloud-
infrastructure-nasdaq-csco-1507480,htm)

Bedrijfsvoordeel voor u: volledig levenscyclusbeheer

IT-middelen  
snel migreren
"We zagen dat we fysieke servers 
van overgenomen bedrijven snel 
konden converteren naar virtuele 
machines op basis van Cisco 
UCS."

Brian Denton,
Chief Technology Officer,
ExamWorks, Inc.

Snelle provisioning van 
virtuele machines
Euronet Worldwide, toonaangevend 
leverancier van oplossingen voor veilige 
elektronische financiële transacties, 
implementeerde Cisco UCS en zag 
een tijdbesparing tot 95 procent bij de 
implementatie en provisioning van virtuele 
servers, vergeleken met de eerdere 
infrastructuur. De nieuwe implementatie heeft 
geleid tot een afgenomen stroomverbruik en 
minder behoefte aan koeling en rackruimte.

Flexibele on-demand toewijzing van 
resources is een cruciaal element 
voor volledig levenscyclusbeheer.

Cisco UCS gebruikt servers als dynamische resources die op elk moment snel en effectief kunnen worden ingezet 
voor welke werklast dan ook. Organisaties kunnen nu de levenscyclus van servers verlengen door ze opnieuw 
in te zetten voor minder bedrijfskritische taken, terwijl de servers van de nieuwste generatie gefaseerd worden 
geïmplementeerd om de modernste en beste prestaties te leveren, daar waar dat er werkelijk toe doet. Cisco UCS 
maakt dit mogelijk met geautomatiseerde, herhaalbare en foutloze implementatie van bedrijfsmiddelen, waardoor het 
kostenvoordeel voor elke server wordt verhoogd.

Volledig levenscyclusbeheer

In traditioneel levenscyclusbeheer kan van elke server een 
statische resource worden gemaakt die levenslang is toegewezen 
aan één taak, waarbij de flexibiliteit van de organisatie wordt 
beperkt en kapitaal minder flexibel kan worden ingezet.
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Cisco UCS: A Real-World TCO Analysis, Enterprise 
Management Associates, april 2011. (http://www. 
enterprisemanagement.com/research/asset.php/1976/ 
Cisco-UCS:-A-Real-World-TCO-Analysis)

Bedrijfsvoordeel voor u: volledig levenscyclusbeheer

IGeautomatiseerd firmwarebeheer 
Met serviceprofielen van Cisco kunnen volledige 
systemen met enkele muisklikken worden 
geconfigureerd, van firmwarerevisies en BIOS-
instellingen tot netwerkprofielen. Als gevolg van de 
complexe configuratie werden servers gewoonlijk voor 
slechts één functie gebruikt. Nu kan een server overdag 
het ene doel dienen en 's nachts een ander, omdat 
beheerders eenvoudig serviceprofielen toewijzen en 
de rest overlaten aan de geautomatiseerde configuratie 
door het systeem. 

Snelle implementatie met betere naleving 
Met de geïntegreerde beheerfunctionaliteit van het 
systeem worden servers geconfigureerd in minder 
stappen, minder tijd en zonder kans op fouten als 
gevolg van een onjuiste configuratie. Consistentie 
en naleving van IT-beleid, ongeacht locatie, is zo in 
wezen gegarandeerd. Doordat computerresources 
worden gegroepeerd, weten beheerders direct welke 
servers beschikbaar zijn en het meest geschikt zijn voor 
de vereisten van toepassingswerklasten. Ze kunnen 
deze servers dan eenvoudig inzetten op een veilige, 
herhaalbare, flexibele en kostenefficiënte manier. 

Ondersteuning voor bestaande organisatorische 
structuren 
Vertragingen tussen de verschillende stadia van het in 
productie nemen van servers kunnen ernstige gevolgen 
hebben en een aanzienlijke kostenpost opleveren. De 
serviceprofielsjablonen van Cisco (ondersteund door Cisco 
UCS Manager) ondersteunen bestaande organisatorische 
structuren door op rollen gebaseerde toegang te 
combineren met op beleid gebaseerd beheer. Dit gebeurt 
in één geïntegreerd beheerprogramma, in plaats van 
een verzameling verouderde beheerprogramma's voor 
elementen. Deze aanpak verbetert de operationele 
efficiëntie en versnelt de tijd tot productie. Hierdoor kunt 
u kapitaal beter benutten én de opportuniteitskosten die 
gepaard gaan met een trage implementatie aanzienlijk 
verlagen, zodat de organisatie kostenefficiënter kan worden 
en daarmee concurrerender. 

Integratie met aanbevolen werkwijzen van datacenter 

Cisco UCS gaat soepel op in het algehele ecosysteem 
van het datacenter. Meer dan 40 partners hebben 
hun oplossingen geïntegreerd via de open XML-API 
van het systeem, om functies voor beheer op hoog 
niveau, provisioning en instrumentatie te ondersteunen. 
IT-organisaties die ITIL-processen implementeren, 
kunnen met de API automatisch een database voor 
configuratiebeheer (CMDB) vullen, zodat het grootste 
probleem bij het in gebruik nemen van ITIL-processen 
kan worden uitgesloten: menselijke fouten.

Beheer vereenvoudigen
"[Cisco] UCS Manager is echt 
het 'geheime ingrediënt' van 
UCS. Hiermee kunnen alle UCS-
netwerk- en serverresources 
vanuit één centraal punt 
worden beheerd, en bovendien 
biedt het opslagconnectiviteit. 
Deze mogelijkheid levert een 
aanzienlijke flexibiliteitsverhoging 
op, en dat is precies wat 
datacenterpersoneel nodig heeft 
om snel te kunnen reageren op 
veranderende bedrijfsbehoeften. 
Voor UCS-servers werkt deze 
beheerfunctionaliteit zonder 
agents, zodat minder onderhoud 
nodig is dan voor andere 
oplossingen waarbij meerdere 
firmwareversies gesynchroniseerd 
moeten blijven om operabiliteit te 
garanderen. "
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Bedrijfsvoordeel voor u: verbeterde milieufactoren

Meer servers 
implementeren in minder 
ruimte met lagere kosten
Door meer servers te consolideren in minder 
ruimte, wordt het computervermogen per 
vierkante meter van het datacenter verhoogd, 
wat wederom een besparing oplevert. De 
Cisco UCS-infrastructuur heeft 37 procent 
minder ruimte nodig en ondersteunt 60 procent 
meer servers per rackeenheid, waarmee een 
besparing wordt gerealiseerd van 33 procent 
vergeleken met de concurrentie.

Cisco UCS B230 M1 vergeleken met HP BL620 G7, 
gebaseerd op informatie verkregen op cisco.com en 
hp.com, maart 2011. In deze grafiek wordt uitgegaan 
van datacenterkosten van $27.000 per m².
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Het terugdringen van het datacenteroppervlak en het 
beperken van de CO2-uitstoot is niet alleen goed voor 
het milieu — ook uw bedrijf heeft er baat bij.

Minder wildgroei van servers en betere milieufactoren geven IT-organisaties ruimte voor groei — ruimte die er eerst 
niet was. Betere benutting van de datacenterruimte, minder vereiste vloerruimte en meer flexibiliteit van het bedrijf 
met ingebouwde 'ruimte voor groei' binnen een bestaande fysieke omgeving maken het datacenter flexibeler en 
kostenefficiënter. 

Cisco UCS vereenvoudigt de implementatie op rackniveau van het datacenter aanzienlijk. Dankzij de Unified Fabric 
van het systeem worden tot drie parallelle netwerken samengevoegd tot één geheel, zodat het aantal I/O-interfaces, 
kabels en switchpoorten voor de toegangslaag met tot een factor drie kan worden verlaagd. De technologie van 
Cisco maakt ook op bladeservers en hypervisors gebaseerde softwareswitches overbodig, zodat de kapitaal- en 
operationele kosten worden verlaagd terwijl CPU-cycli worden vrijgemaakt voor betere toepassingsprestaties.

Minder wildgroei en betere milieufactoren

Elk datacenter staat voor de uitdaging meer toepassingen 
te implementeren om meer gebruikers te bedienen, maar 
wel met de beperkte, bestaande middelen wat betreft 
ruimte, voeding en koeling.



Bedrijfsvoordeel voor u: het Cisco Unified Computing System

Het vereenvoudigde systeemontwerp zorgt voor lagere 
vereisten voor voeding en koeling, zodat de levensduur 
van bestaande datacenters wordt verlengd terwijl 
het bedrijf toch milieuvriendelijker wordt. Met minder 
componenten kan het systeem datacenters helpen de 
dichtheid te verhogen en de kosten voor vloerruimte 
te verlagen. Minder actieve componenten leiden tot 
een lager stroomverbruik. Minder kabels betekent 
minder koper in het datacenter, terwijl het beheer 
wordt vereenvoudigd en de kosten voor het installeren 
en onderhouden van servers worden verlaagd. 
Het nettoresultaat is een uiterst flexibel en meer 
kostenefficiënt datacenter.

Bedrijfsvoordeel van Cisco Unified 
Computing System
Het bedrijfsvoordeel van Cisco UCS vloeit voort uit de 
vereenvoudigde, geconvergeerde systeemarchitectuur 
in combinatie met het gecentraliseerde beheer. Voor 
Cisco UCS hoeven minder componenten te worden 
aangeschaft, geconfigureerd, beheerd, onderhouden, 
gevoed en gekoeld. Daarnaast kan efficiënter worden 

geschaald, zodat in het gehele datacenter op de 
totale gebruikskosten (TCO) kan worden bespaard. 
Dankzij het geïntegreerde beheer via Cisco UCS 
Manager kunnen servers veilig, herhaalbaar en 
geautomatiseerd worden geconfigureerd, zodat het 
bedrijf flexibeler wordt, de noodzaak tot overtollige 
computercapaciteit wordt verminderd en eenvoudige 
integratie met beheerprogramma's op hoog niveau 
wordt bevorderd. Bij Cisco's benadering van 
beheer blijft de bestaande, op rollen gebaseerde 
beheerstructuur van een organisatie behouden, terwijl 
betere samenwerkingsmogelijkheden worden geboden. 
Dankzij deze benadering kan IT-personeel tijd besteden 
aan strategische initiatieven die essentieel zijn voor het 
bedrijf en die flexibiliteit en kostenefficiëntie bevorderen.

Overstappen op Cisco UCS gaat eenvoudig en snel, 
dankzij de geautomatiseerde configuratie van het 
systeem en het feit dat toepassingen eenvoudig 
kunnen worden overgezet vanuit oudere platforms. 
Er is nog nooit een beter moment geweest om te 
migreren van dure, op RISC-processors gebaseerde 
platfoms, en Cisco UCS kan helpen bij iedere fase, of 

een organisatie nu servers vernieuwt met traditionele 
besturingssystemen en toepassingen, consolideert en 
virtualiseert of overstapt op private cloud-technologie. 

Cisco UCS is van het begin af aan ontworpen om 
TCO-voordeel te bieden en niet gebaseerd op de 
behoefte bestaande productlijnen te ondersteunen. 
Cisco UCS met Intel® Xeon®-processors levert een 
geautomatiseerd, adaptief datacenter dat de essentiële 
componenten levert die bedrijven nodig hebben om 
meer flexibel en kostenefficiënt te zijn in de snel 
veranderende hedendaagse markt.

Uw Cisco-verkoper kan met TCO-hulpmiddelen 
objectief vergelijken wat het u werkelijk kost uw 
traditionele omgeving te blijven gebruiken, en wat het 
u zou kosten over te stappen naar het eerste werkelijk 
geconvergeerde systeem ooit beschikbaar: Cisco 
Unified Computing System. 

Meer informatie
Ga naar http://www.cisco.com/go/ucs.
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